
Avocatii-parlamentari au omorat din fasa orice lege care-i declara incompatibili
In urma cu circa doi ani, GRECO - grupul de state impotriva coruptiei, organism afiliat Consiliului
Europei - a prezentat un raport privind situatia coruptiei din Romania, in care se cerea, printre altele, ca
parlamentarii sa nu mai poata fi avocati. Autorii raportului GRECO spuneau ca sunt ingrijorati de
"dualitatea" avocat-parlamentar, intrucat cei aflati in aceasta situatie ar putea sa-si utilizeze influenta
politica in procesele in care pledeaza. "Este periclitat principiul egalitatii intre parti", se afirma in raportul
care cere sa se reglementeze conflictul de interese dintre calitatea de ales al poporului si cea de avocat.
Deloc intamplator, doua initiative care ar putea pune capat acestui conflict de interese sunt blocate in
Comisia juridica a Camerei Deputatilor, comisie dominata de avocati de succes precum Ion Neagu (145.
000 de lire sterline declarate in cont) sau Cornel Badoiu (60. 000 de dolari detinuti, oficial, in cont).
Prima initiativa a fost depusa in aprilie 2002 de deputatul UDMR Szekely Zoltan - el insusi membru al
Comisiei juridice - iar raportul acestei comisii trebuia finalizat pana in iunie 2002. In august 2002,
Guvernul trimite un punct de vedere favorabil propunerii lui Szekely, dar acesta se pare ca n-a fost
suficient pentru a-i determina pe deputatii-avocati sa inceapa discutarea legii. Executivul a sugerat insa
amanarea dezbaterii, anuntand atunci ca va elabora propriul proiect de lege, exact pe aceeasi problema. In
iunie 2003, deputatii PD depun si ei un proiect de completare a Legii anticoruptie, in care propun ca
parlamentarilor-avocati sa li se interzica, printre altele, sa pledeze in cazuri de coruptie sau in procese
impotriva statului. Proiectul acesta ar fi trebuit discutat in regim de urgenta impreuna cu alte initiative de
modificare a Legii anticoruptie, inclusiv cu ordonanta de urgenta care prevedea publicarea valorii exacte
a conturilor demnitarilor. Nici in aceasta situatie, Comisia juridica nu a facut nici un pas pentru a incepe
cel putin dezbaterile. In plus, senatorul PD Iuliu Pacurariu a depus, inca din 2001, o initiativa referitoare
la parlamentarii-avocati, dar aceasta a fost respinsa definitiv de catre senatori. Guvernul a avut si el cateva
tentative de a reglementa problema conflictelor de interes in cazul parlamentarilor. Un prim anunt a
aparut in toamna anului trecut, cand Executivul preconiza elaborarea unei legi care sa interzica
deputatilor si senatorilor sa pledeze in procese indreptate impotriva statului. Initiativa a fost abandonata
si s-a intentionat introducerea unui text in acest sens in Legea anticoruptie. Prevederea a aparut chiar in
anteproiectul legii, dar a disparut subit cu o seara inainte de depunerea proiectului la Parlament, cel mai
probabil tocmai sub presiunea parlamentarilor-avocati din PSD. 
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